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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CASTRO 
VERDE, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. 
 
 
Nº.4/2015 
 
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, na vila de Castro Verde e Sala de 
Sessões do Edifício dos Paços do Município compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito 
Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas 
Cabaça e João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício 
Mestre, Carlos Alberto Soares Ramos, Carla Maria Costa Gonçalves, em substituição da Vogal 
Maria Cesaltina Cruz Mendes Basílio, Maria João de Lima Teixeira da Silva, Rui Luís Silva 
Matos, Martinho Colaço Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral 
Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel 
Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de 
Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão ordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, João Pedro Dias 
Aurélio, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho e Ana Sofia Guerreiro Coelho. 
 
Esteve igualmente presente do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte e os Srs. 
Vereadores António João Colaço, Paulo Jorge Nascimento e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, declarou a Srª. Presidente da Assembleia aberta a 
sessão e procedeu à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período antes da ordem do dia 

 
• Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária). 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 
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Ordem do dia 
 
1º. - Apreciação e votação da Prestação de Contas Consolidadas, relativa ao exercício de 2014. 
 
2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse. 
 
4º. - Período reservado à intervenção do público. 
 

Aprovação das atas das sessões anteriores: 
 

Atendendo a que foram previamente distribuídas, cópias das atas das sessões anteriores 
realizadas nos dias 28 de abril e 25 de maio (ordinária e extraordinária), dispensou a Srª. 
Presidente a sua leitura, pelo que colocou-as à apreciação e não se verificando quaisquer 
alterações, submeteu-as a votação, tendo a primeira sido aprovada por maioria, com a 
abstenção da Vogal Carla Maria Costa Gonçalves, e a segunda igualmente por maioria, com as 
abstenções dos Vogais Carla Maria Costa Gonçalves e Rui Luís Silva Matos, por não terem 
estado presentes nas sessões em causa. 
 

Expediente: 
 
Deu a Srª. 1ª. Secretária conhecimento do expediente recebido, do qual destacou o seguinte: 
 

• Carta da Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio solicitando a sua substituição nos termos do 
artigo 31º do Regimento, na presente sessão. 

• “E-mail” do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento da pergunta que dirigiu 
ao Ministério da Educação e Ciência sobre a falta de condições na Escola Secundária 
de Castro Verde. 

• Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre “Comissões de Proteção das 
Crianças e Jovens em risco”. 

• Convite do Partido Ecologista “Os Verdes” para participar na sua 13ª. Convenção. 
• Convocatória da sessão ordinária da Assembleia Distrital de Beja, realizada no dia 19 de 

Junho. 
• Resolução do XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
• “E-mail”, do dia 24 de Junho, do Sr. Vogal Filipe Mestre, alertando e solicitando para a 

entrega atempada da documentação correspondente à ordem de trabalhos desta 
sessão, de acordo com o respetivo Regimento. 

 
Relativamente ao pedido de substituição formulado pela Srª. Vogal Maria Cesaltina Basílio, 
acrescentou a Srª. Presidente que o mesmo deve-se a problemas de saúde devido a uma 
cirurgia a que a mesma se submeteu. 
 
Quanto à solicitação feita pelo Sr. Vogal Filipe Mestre sobre a entrega atempada da 
documentação, lembrou a Srª. Presidente que a referida entrega, dependeu da sua aprovação, 
que decorreu apenas na última reunião do executivo municipal, realizada na passada quarta-
feira, dia 24, e daí não ter sido entregue com uma maior antecedência, embora o tenha sido no 
prazo estabelecido em termos do Regimento. 
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Justificação de falta 
 

No âmbito do expediente recebido deu a 1ª. Secretária conhecimento do pedido de justificação 
de falta solicitado pelo Sr. Vogal Rui Luís Silva Matos à sessão realizada no dia 25 de Maio 
último sendo a mesma aceite pela Mesa. 
 

Outros assuntos de interesse: 
 

Aberto este ponto da ordem de trabalhos, apresentou a Srª. Vogal Alexandra Batista Tomé, a 
seguinte proposta de moção, subscrita pelos eleitos da CDU, procedendo à sua leitura e da qual 
foi distribuída cópia a todos os Vogais: 

“Moção 
 

Por uma Escola Pública de qualidade. 
Não à sua Municipalização! 

 
O ensino público assume-se como uma das mais relevantes conquistas civilizacionais do século 
passado em Portugal, promovendo, com a Revolução dos Cravos, a qualificação e igualdade de 
oportunidades entre todos os cidadãos portugueses. Mais! Certas aspirações do pós 25 de Abril 
foram atingidas devido à escola pública, que deverá, por isso, continuar a constituir um desígnio 
nacional da maior relevância no que respeita à desejável inclusão, coesão social e garantia de 
oportunidade em igualdade para todos os cidadãos portugueses. 
 
Compete ao Estado a função de garantir a equidade e igualdade de oportunidades a todos os 
cidadãos, assegurando as mesmas competências a todos os alunos que frequentem o ensino 
público. Ocorre que o Governo procura agora desresponsabilizar o Estado dessa função, através 
da municipalização do ensino. 
 
Esta procura de passar a educação para os municípios, sob o pretexto da promoção de uma 
“diversificação da oferta educativa e formativa e definição de planos curriculares”, representa 
uma indesejável desresponsabilização do Estado no que se refere a funções sociais que o 
mesmo deve assegurar, neste caso através da promoção e do financiamento de uma educação 
pública com qualidade para todos, e que justificam os impostos coletados aos contribuintes. 
 
Esta municipalização incorre em sérios riscos e gera prejuízos, cuja perceção levou a que 
fossem manifestadas múltiplas preocupações, entre as quais o risco de se promover um 
currículo espartilhado que poderá atacar a unidade e a homogeneidade de um currículo 
universal. 
 
Por outro lado, é desejável que ao ensino corresponda igualmente a capacidade de ajustamento 
às significativas realidades particulares do contexto de cada escola/agrupamento (micro 
realidades dos municípios), permitindo, assim, situações de adaptação às circunstâncias 
particulares de cada um deles. Não obstante, essa descentralização em nada colide com a 
responsabilidade estatal que sobre o ensino público deve imperar. 
 
É preciso que fique claro que é rigorosamente inaceitável que o ensino público se possa pautar 
por critérios de eficiência económica, que se traduzam na promoção de contrapartidas 
monetárias às câmaras municipais, colocando em risco a qualidade de educação que a escola 
pública deve garantir. Não pode aceitar-se que critérios de ordem economicista presidam a uma 
escola pública que se pretende garante e fomento de cidadania e de qualificação dos cidadãos. 
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Esse economicismo traduz-se sempre na diminuição de qualidade do serviço prestado aos 
alunos. 
 
Cabe lembrar que, em Portugal, o histórico da transferência de competências para as autarquias 
se traduziu sempre em problemas de financiamento, tendo como consequência a insuficiência de 
recursos e materiais e consequentes fragilidades de respostas. 
 
A gestão do pessoal docente, com tudo o que implica, designadamente no que diz respeito a 
recrutamento, salários, carreiras, avaliação do desempenho, exercício da ação disciplinar ou 
qualquer outra tutela, não é a forma de gerar equidades e justiças ao nível de todo o território 
nacional. 
 
Esta opção política anti escola pública de qualidade, que a tutela teima em impor, 
nomeadamente, com a criação dos mega agrupamentos, o aumento do número de alunos por 
turma e a eliminação de disciplinas, tem levado ao desinvestimento público nas condições 
materiais, humanas e pedagógicas e a consequente diminuição de docentes e restantes 
trabalhadores da Educação, recorrendo a medidas cegas de dispensa de contratados com 
graves consequências na estabilidade dos estabelecimentos de ensino que é necessário garantir 
em cada início de ano letivo, para bem das nossas crianças e jovens. 
 
A Assembleia Municipal de Castro Verde, reunida no dia 30 de Junho de 2015, delibera: 
 
1. Repudiar as políticas de destruição da Escola Pública e exigir uma educação para todos e 
todas, uma escola inclusiva, gratuita e de qualidade que rejeita lógicas de privatização do 
sistema; 
 
2. Rejeitar em absoluto a anunciada intenção do governo de transferência de qualquer 
competência para os municípios, relativa ao pessoal docente, designadamente recrutamento, 
salários, carreiras, avaliação do desempenho, exercício da ação disciplinar ou qualquer outra 
tutela. 
 
3. Repudiar o Programa Aproximar Educação, recuando no objetivo de municipalização do 
ensino em Portugal, e assumindo as responsabilidades do Estado na promoção de uma escola 
pública promotora da igualdade, da qualidade e do desenvolvimento.” 
 
Posto o assunto à consideração da Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando 
que já conhecia há muito tempo este debate, como profissional da área, e opinou que 
concordava no essencial com o exposto na moção, uma vez que tem assistido nos últimos 
tempos à degradação da qualidade da escola, e ainda sem ter entrado em vigor legislação 
própria nesse sentido. 
 
Afirmou que não concordava com o teor do programa do governo, como é enunciado na moção, 
no sentido da transferência das competências relativas ao pessoal docente, quanto ao 
recrutamento, salários, etc., nesta fase, sendo isso feito, talvez, numa segunda fase, 
reconhecendo também que estas transferências para os municípios pecam sempre pela falta da 
correspondente contrapartida financeira. 
 
Adiantou que esta situação já começou há algum tempo, uma vez que no agrupamento de 
escolas onde trabalha, o pessoal não docente está reduzido a metade, por via de reformas, 
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cessação de contratos e não ter sido efetuada a sua substituição, daí as graves dificuldades para 
o funcionamento das escolas. 
 
Frisou que será bastante complicada a transferência para a competência dos municípios do 
recrutamento de pessoal docente, avaliação de desempenho, ação disciplinar, etc. 
 
Afirmou ainda que estava de acordo com a moção, no entanto reparou que a mesma 
apresentava uma falha, por não se referir ao pessoal não docente das escolas. 
 
A Srª. Presidente da Assembleia reparou que de alguma forma a moção também se refere ao 
pessoal não docente e é de opinião que a mesma está consensual em termos de ideias. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que o problema em causa não devia 
chamar-se aproximar a educação mas sim afastar a educação, uma vez que, em sua opinião, o 
que o governo pretende é afastar de si e remeter para os municípios tudo aquilo que diz respeito 
à organização estrutural da componente educativa. 
 
Afirmando que não conhecia o conteúdo integral deste suposto programa mas, é sua opinião, 
que a concretizar-se a atribuição aos municípios de todas as competências que neste momento 
estão reservados à tutela será o fim do ensino público em Portugal, uma vez que essas 
equidades que ainda existem irão desaparecer. 
 
Interveio depois o 2º. Secretário, Sr. João Branco, informando que este programa “Aproximar 
Educação” já está em execução em cerca de 18 agrupamentos de escolas, mas a transferência 
das competências relacionadas com o pessoal docente não se efetuou. Adiantou que o mesmo 
programa prevê a transferência do pessoal docente e uma situação que, em sua opinião, é ainda 
mais grave que é a possibilidade de serem utilizados os recursos humanos das Câmaras 
Municipais para servirem de formadores quando os horários não sejam superiores a 12 horas. 
 
Não havendo mais intervenções submeteu a Srª. Presidente a votação a moção, tendo a mesma 
sido aprovada por maioria, com a abstenção do Sr. Vogal Guilherme Góis, do Partido Social 
Democrata. 
 
Ainda no âmbito deste ponto da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre 
questionando novamente o executivo quanto à situação da retoma das obras no IP2, uma vez 
que constata que os trabalhos em curso não são apenas movimentação de terras. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, António Jerónimo, 
questionando igualmente a Câmara Municipal se tinha alguma informação das Estradas de 
Portugal relativamente às propostas que lhes foram apresentadas, nomeadamente nas zonas de 
aceleramento e desaceleramento nos nós de Entradas, tendo em conta que as passagens 
desniveladas naquela zona não iriam ser executadas, assim como alertando para a existência de 
grandes crateras junto aos pilares da ponte situada a sul de Entradas, na Ribeira de Terges. 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara informou o mesmo que, quando recomeçaram as 
obras junto a Entradas, enviou um mail, e sugeriu que a CIMBAL procedesse de igual forma, no 
sentido de perguntar qual o tipo de obras que iam ser feitas, tendo as Estradas de Portugal 
informado que estavam a instalar a conduta técnica que não tinha sido executada aquando da 
realização das obras anteriores, devido às dúvidas que surgiram em relação ao tipo de 
intervenção a realizar nos nós de Entradas. 
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Adiantou o Sr. Presidente da Câmara que ao pedido de realização de uma reunião, feita pela 
CIMBAL, com as Estradas de Portugal e com o Secretário de Estados dos Transporte e 
Comunicações, no sentido de facultarem o caderno de encargos e o projeto definitivo da obra 
que tinha sido iniciada, não obteve até à presente data qualquer resposta, pelo que continua sem 
saber concretamente o que está em execução. 
 
Referiu, no entanto, perante o que se vê no terreno, que as obras estão a decorrer em bom 
ritmo, sendo que em Entradas estão a ultimar os trabalhos de pavimentação da estrada 
existente, sem que tivesse sido feito qualquer outro tipo de intervenção, nomeadamente zonas 
de aceleração ou de desacerelação, continuando-se assim sem saber se o que está em 
execução no restante troço é projeto definitivo ou não, e se a mesma obra é para prosseguir 
após as eleições ou para interromper depois, conforme já se verificou num período eleitoral 
anterior. 
 
Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 

 
Ordem do dia 

 
1º. - Apreciação e votação da Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício de 
       2014: 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia os documentos relativos à Prestação 
de Contas Consolidadas referentes ao exercício do ano de 2014, enviados pelo executivo 
municipal, conforme proposta que a seguir se transcreve, aprovados na sua reunião realizada no 
dia 24 de Junho corrente: 
 
“Considerando que a partir da publicação da nova lei que estabeleceu o regime financeiro das 
autarquias locais, Lei nº.73/2013, de 3 de Setembro, adiante designada de RFAL, os municípios 
passaram a ter de apresentar para além da prestação das suas contas individuais, as contas 
consolidadas com as entidades detidas ou participadas, p.f. do artigo 75º/1 da mencionada lei; 
 
Considerando que o diploma entrou em vigor em 1 de janeiro de 2014, encontrando-se nesta 
data decorrido o ano económico de 2014, determinou o legislador que os documentos de 
prestação de contas consolidadas são elaborados e aprovados pelo órgão executivo de modo a 
ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal durante a reunião ordinária do mês de 
junho do ano seguinte àquele a que respeitam, cf. determina o art.º 76º/2 do mencionado 
diploma, altura em que as entidades privadas já têm encerrado as suas contas relativas ao ano 
transato; 
 
Considerando que o Município de Castro Verde detém participações em duas empresas do setor 
empresarial local: RESIALENTEJO e o Matadouro do Litoral Alentejano e numa Cooperativa, a 
ESDIME; 
 
Considerando que as participações detidas nestas entidades atrás mencionadas são 
minoritárias, logo temos de apresentar o Balanço consolidado através do método da equivalência 
patrimonial; 
 
Considerando a Certificação das contas apresentadas pelo nosso Revisor Oficial de Contas; 
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Assim face ao exposto, e no uso da competência que me confere o art.º 35º/1-o), do Anexo I à 
Lei nº.75/2013, de 12 de Setembro, ou seja estabelecer os assuntos que fazem parte da ordem 
do dia, submeto mais este, com a Consolidação das Contas relativas ao ano de 2014, para 
aprovação da Câmara Municipal, e posteriormente submetido à apreciação do Órgão deliberativo 
do Município.” 
 
Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para eventuais esclarecimentos sobre o pedido em 
apreciação, informou o mesmo que quanto à parte substantiva nada tinha a acrescentar à 
proposta apresentada mas sobre os aspetos formais é de opinião que os autores desta recente 
produção legislativa fazem com que os documentos não combinem uns com os outros, pois 
enquanto normalmente há a aprovação de um documento por determinado órgão, com base 
numa votação, ou a tomada de conhecimento de determinado documento em que um órgão se 
limita a tomar conhecimento desse mesmo documento, neste caso “inventaram” o termo de 
apreciação por parte do órgão deliberativo após a aprovação do órgão executivo. 
 
Adiantou que, na dúvida, devido ao texto legislativo estar mal redigido, pensa que a Mesa da 
Assembleia irá optar pela votação deste documento, isto também resultante dos contatos 
havidos sobre o adotado por outras autarquias, em que também têm dúvidas quanto ao termo de 
apreciação/votação, assim como da própria apresentação do documento de consolidação de 
contas à Assembleia Municipal, havendo mesmo autarquias do distrito de Beja que decidram não 
levarà Assembleia Municipal este documento. 
 
Confirmou a Srª. Presidente da Assembleia as dúvidas existentes quanto à apreciação/votação e 
a simples tomada de conhecimento deste documento, pois, em sua opinião, havendo uma 
apreciação de conteúdo teria de haver, à partida, uma votação favorável ou não do documento, 
pelo que, à cautela, a Mesa optou por submete-lo à votação. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre corroborando com a opinião 
manifestada, tendo em conta as dúvidas que também tem quanto à apreciação e votação deste 
documento, informou que tinha consultado várias auditorias sobre este assunto, provenientes de 
entidades que têm a ver com o mesmo, as quais manifestam igualmente as suas dúvidas quanto 
a esta legislação, inclusive existem opiniões de que a mesma devia ser toda reformulada, 
referindo-se também às autarquias de maior dimensão, cuja participação em empresas 
municipais e intermunicipais é completamente distinta, o que torna a questão mais complexa, ao 
invés do que acontece com o Município de Castro Verde. 
 
Perante o exposto, informou que, apesar de verificar que as “contas estão certas”, a posição da 
bancada do Partido Socialista era a mesma que a dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, 
portanto a abstenção. 
 
Não havendo mais intervenções foi a Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício 
de 2014, submetida a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria, com as abstenções 
dos Srs. Vogais Filipe Mestre e Martinho Valente, do Partido Socialista e a abstenção do Sr. 
Vogal Guilherme Góis, do Partido Social Democrata. 
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2º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade 
       Municipal: 
 
Tomou a Assembleia conhecimento da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara e 
documento anexo, enviados para efeitos da apreciação da Assembleia Municipal, reportada ao 
período de 23 de Abril a 23 de Junho corrente. 
 
3º. - Outros assuntos de interesse: 
 
Dada a palavra à Assembleia, e não havendo qualquer pedido de intervenção, a Srª. Presidente 
da Assembleia alertou para o facto de se verificar uma acumulação de resíduos em 
determinados ecopontos de Castro Verde e daí questionar os motivos para que tal aconteça. 
 
Respondendo ao assunto, o Sr. Vereador António João Colaço, informou que da parte dos 
serviços prestados pela Câmara Municipal não se tem verificado quaisquer atrasos, mas sim da 
RESIALENTEJO e resultante de avarias de viaturas que procedem à recolha dos mesmos 
resíduos para a reciclagem, o que tem provocado atrasos no cumprimento dos percursos de 
recolha estabelecidos, embora a situação esteja a ser corrigida. 
 
4º. - Período reservado à intervenção do público: 
 
Não se verificou a qualquer intervenção. 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. 
Presidente da Assembleia, para que produza efeitos imediatos. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


